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Az Európai Bizottság új uniós szabályokat javasol, melyek hatálya az Európa
tengereiben és tengerpartjain 10 leggyakrabban előforduló egyszer használatos
műanyag termékre terjedne ki. Az EU-szerte egységes szabályok lehetővé fogják tenni
az európai vállalkozásoknak, hogy növeljék tevékenységük méretgazdaságosságát és
versenyképességüket a fenntartható termékek globális piacán. A műanyag
újrafelhasználását elősegítő rendszerek (pl. betétdíjrendszerek) létesítése révén a
vállalkozások gondoskodni tudnak a magas minőségű anyagok stabil utánpótlásáról.

EU HÍREK

Civil konzultáció Európa jövőjéről 

További információk

Az Európai Bizottság a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok célzott módosítását javasolja,
hogy segítse az európai gyógyszeripari vállalatokat a gyorsan növekvő globális piacok

kiaknázásában. A kiegészítő oltalmi tanúsítványok (SPC-k) kiterjesztik a szabadalmi
oltalmat olyan gyógyszerekre, amelyeket hosszadalmas vizsgálatoknak és klinikai

vizsgálatoknak kell alávetni a forgalombahozatali engedély megszerzése előtt. A
mentességnek köszönhetően a jövőben az uniós székhelyű vállalatok gyárthatják majd
az SPC-oltalom alatt álló gyógyszerek generikus vagy biológiailag hasonló változatát a

tanúsítvány érvényességi ideje alatt, amennyiben a gyártás célja kizárólag olyan nem
uniós piacra irányuló export, ahol az oltalom lejárt vagy soha nem is létezett.

2017 szeptemberében Emmanuel Macron francia elnök javasolta az uniós
tagállamoknak, hogy indítsanak polgári konzultációkat Európa jövőjéről. Az EU27
tagállamai elkötelezték magukat arra, hogy részt vesznek a Macron által
kezdeményezett civil párbeszédben. Európában így minden tagállamban lehetőség
nyílik a polgárok véleménynek begyűjtésére Európa jövőjére vonatkozóan egészen
2018. október végéig (az európai parlamenti és bizottsági választási kampány előtt
szükség van egy új uniós jövőképre). Az Európai Bizottság honlapján folyamatosan
frissül a tagállami kezdeményezések listája, meg lehet tekinteni, hogy hol, mikor és
milyen témákban lesznek civil párbeszédek.

További információk

További információk

Annak érdekében, hogy a héaszabályok módosítása a lehető leggördülékenyebb legyen
a vállalkozások számára, új uniós szabályok kerülnek bevezetésre: a héa befizetés

rendezésére egy online portál vagy egy egyablakos ügyintézési ponton keresztül nyílik
lehetőség minden uniós kereskedő (B2B) számára. Ez a rendszer az olyan, nem uniós

vállalkozások számára is elérhető lesz, amelyek Unión belüli vállalkozások számára
kívánnak értékesíteni, és amelyeknek máskülönben minden egyes uniós tagállamban a

héával kapcsolatos nyilvántartásba kellene vetetniük magukat.

További információk

Uniós HÉA-rendszer : Egyablakos online ügyintézési pont kereskedők számára 

Egyszer használatos műanyagok - versenyelőny az uniós cégek számára? 

Gyógyszerek: A Bizottság finomítja a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_hu.htm
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3907_hu.htm
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3834_hu.htm
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Az Európai Bizottság előterjesztette a 2018. évi országspecifikus ajánlásait, amelyekben
a következő 12–18 hónapra vonatkozóan gazdaságpolitikai iránymutatást nyújt az
egyes tagállamoknak. Az ajánlások a fenntartható és inkluzív növekedés alapjainak
tartós megerősítésére összpontosítanak. A Bizottság mindenekelőtt arra szólítja fel a
tagállamokat, hogy hajtsanak végre az üzleti környezetet és a beruházási feltételeket
javító strukturális reformokat, különösen a termék- és szolgáltatáspiaci reformok, az
innováció támogatása, a kis- és középvállalkozások finanszírozáshoz való
hozzáférésének javítása és a korrupció elleni küzdelem révén.

EU HÍREK

Megkezdődhetnek a szabadkereskedelmi tárgyalások Ausztráliával és Új-Zélanddal 

További információk

Elvben minden olyan tagállam, amelyre nem vonatkozik kívülmaradási záradék (pl.:
Dánia, Egyesült Királyság), kötelezettséget vállalt arra, hogy a szükséges kritériumok

teljesítését követően bevezeti az eurót. Mindazonáltal az egyes országok maguk
döntenek az euró bevezetéséhez szükséges pálya kialakításáról, nem köti őket előírt

ütemterv. Az Európai Unió Tanácsa a konvergenciajelentés alapján dönt arról, hogy egy
adott tagállam teljesíti-e az euró övezethez való csatlakozás feltételeit. A legfrissebb

konvergenciajelentés szerint Magyarország jelenleg az euró bevezetéséhez szükséges
négy gazdasági kritérium közül az államháztartáshoz és a hosszú távú kamatlábakhoz
kapcsolódó kritériumot teljesíti, viszont jelenleg nem tesz eleget az árstabilitási és az

árfolyam feltételeinek.

A távolság ellenére az EU már jelenleg is nagyjából hasonló volumenű kereskedelmet
folytat Ausztráliával és Új-Zélanddal, mint Mexikóval és Kanadával. Ezzel a két
óceániai országgal létrejövő kereskedelmi megállapodások értékes belépési pontot
nyújtanának az uniós vállalkozásoknak a tágabb ázsiai-csendes óceáni régióba. A
megállapodások révén az európai vállalkozások azonos helyzetbe kerülhetnek egyéb
olyan térségbeli országok vállalkozásaival, amelyek csatlakoztak a csendes-óceáni
partnerségről szóló átfogó és progresszív megállapodáshoz (CPTPP), vagy a
preferenciális kereskedelmi megállapodások révén már jelenleg is jobban hozzáférnek
az ausztrál és új-zélandi piacokhoz.

További információk

További információk

Az Európai Parlament megnövelné a használati tárgyak, köztük a mobiltelefonok
élettartamát, ehhez pedig környezetbarát terméktervezésre és könnyen cserélhető

alkatrészekre van szükség. Egy átlagos európai kétévente cseréli le a mobiltelefonját,
mivel az elromlott alkatrészek külön cseréje túl drága vagy egyáltalán nem megoldható.

A mobiltelefonok gyártásánál használt számos ritka nyersanyag, például a volfrám, a
kobalt, a grafit és az indium kevesebb, mint öt százalékát hasznosítják újra, így a

szabályozás nem csak környezetvédelmi, de gazdasági szempontból is fontos lenne.

További információk

Környezetbarát terméktervezés: tartósabbak lesznek a használati tárgyak 

Az európai szemeszter 2018. tavaszi csomagja 

A tagállamok kötelesek bevezetni az eurót? 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3845_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3827_hu.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3881_hu.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04021/kornyezetbarat-termektervezes-tartosabbak-lesznek-a-hasznalati-targyak
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20180522STO04021/kornyezetbarat-termektervezes-tartosabbak-lesznek-a-hasznalati-targyak
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ESEMÉNYNAPTÁR

A Társadalmi Vállalkozások Európai Napja 2018 
Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) 
Helyszín: 99-101 Rue Belliard  

Program, regisztráció és további információk

European Development Days (EDD2018) 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Tour & Taxis, 86 Avenue du Port 

Program, regisztráció és további információk
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8:30-16:30

Innovatív bio-alapú termékek 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Crowne Plaza Brussels, Le Palace, 3 rue Gineste  

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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8:30-18:00

EU-Irán együttműködés 
Szervező: Ravand Institute 
Helyszín: Steigenberger Wiltcher’s Hotel, 71 Avenue Louis 

Fenntartható Energia Hét (EUSEW) 2018 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi 

Fenntartható gazdaság Európában 
Szervező: Európai Parlament 
Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz 
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Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-social-economy-enterprises-2018
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/european-day-social-economy-enterprises-2018
https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
http://www.eurochambres.eu/Content/default.asp?pagename=Upcoming_Events
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2018-may-17_en
https://ec.europa.eu/info/events/european-natura-2000-award-ceremony-2018-may-17_en
http://www.eusew.eu/about-conference
https://iranforum.com/
http://www.eurochambres.eu/Content/default.asp?pagename=Upcoming_Events
https://iranforum.com/
http://www.eusew.eu/about-conference
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ESEMÉNYNAPTÁR

Régiók és Városok Európai Hete 2018 
Szervező: Európai Bizottság, Régiók Bizottsága 
Helyszín: számos brüsszeli helyszín 

Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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Belső könyvvizsgálói szolgáltatások (IAS) éves konferencia 
Szervező: Európai Bizottság  
Helyszín: Charlemagne Épület, 107 rue de la Loi 

EU-Irán Nyersanyag Hét 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: további információk hamarosan 

Mesterséges intelligencia konferencia 
Szervező: Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)  
Helyszín: további információk hamarosan  
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Program, regisztráció és további információk

Program, regisztráció és további információk
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EuroPCOM 2018 
Szervező: Régiók Bizottság  
Helyszín: további információk hamarosan 

Program, regisztráció és további információk

Nemzetközi Termékbiztonság Hete 2018 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Albert Borschette Congress Center (CCAB), Rue Froissart 36 N
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Program, regisztráció és további információk
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http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/programme/thematic
https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
https://erc.europa.eu/event/frontier-research-and-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/info/events/ias-conference-2018-2018-nov-06_en
http://ec.europa.eu/growth/content/raw-materials-week-2018_en
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2018.aspx
https://www.eventsforce.net/dods/frontend/reg/tSelectPersonCategory.csp?pageID=2485190&eventID=6494&tempPersonID=1466310&eventID=6494
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en
https://ec.europa.eu/info/events/international-product-safety-week-2018-2018-nov-12-0_en


Pályázati felhívás 2018 – EAC/A05/2017  
Erasmus+ program 

Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet
pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulmányi
mobilitásához, valamint ifjúsági stratégiai partnerségekhez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is
pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik. 

Elérhető egy programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató), amely a legfontosabb dokumentum mindazok
számára, akik részletesen tájékozódni szeretnének az Erasmus+ programról. A kiadvány teljes körű
tájékoztatással szolgál azokról a lehetőségekről, amelyeket a magánszemélyek és a szervezetek igénybe
vehetnek az Erasmus+ program támogatásával. A 2018. évi programkalauz  magyar nyelven online változatban
érhető el.  

A pályázatok benyújtására kitűzött határidők a kulcsintézkedésektől függően 2018. február 1. és
október 4. között vannak.

Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 2 490,9 millió EUR.

A pályázati kiírás részletei

PÁLYÁZATOK
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Az Európai KKV-k nemzetközi erősödése a KKV hálózatokon keresztül 

2018. március 21-én pályázati felhívást tett közzé az Európai Bizottság a KKV-k nemzetközi térnyerésének
támogatására. A felhívás célja, hogy olyan KKV-hálózatok alakuljanak ki, amelyek együttműködésén keresztül
sikeresebb lehet a KKV-k nemzetközi terjeszkedése, versenyképessége. A KKV-k összefogásán keresztül ugyanis
nagyobb súllyal lehetnek jelen a nemzetközi színtéren. 

A pályázat keretében támogatandó tevékenységek: 
• a KKV-hálózatban résztvevő potenciális KKV-k beazonosítása és kiválasztása 
• a KKV-k képzése a nemzetközi terjeszkedésre 
• a KKV-hálózat tevékenységeinek végrehajtása 
• eredmények és szakpolitikai javaslatok 
• projektkoordináció, jelentések 

A pályázat benyújtásának határideje 2018. június 19. 

A pályázat teljes költségvetése 1.500.000 euró (várhatóan három projekt kerül kiválasztásra). A
projektek időtartama maximum 24 hónap. A projektek 90 százalékos társfinanszírozásban részesülnek. 

A pályázati kiírás részletei

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/361/04&from=EN
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_hu
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
http://ec.europa.eu/growth/content/development-european-smes-international-business-through-sme-networks_en
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A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) 2018 
A Magyarországról szóló országjelentés 

Az Európai Bizottság 2018. május 18-án közzétette a digitális gazdaság és a társadalom fejlettségét mérő
mutató (DESI) 2018-as értékeit. Az eszköz segítségével nyomon követhető a tagállamok teljesítménye a
digitális hálózatok fejlettsége, a digitális készségek, az online tevékenység, valamint a vállalkozások és a
digitális közszolgáltatások tekintetében.  A mutató szerint az EU halad előre a digitalizáció útján, de a
fejlődés továbbra sem elegendő ahhoz, hogy Európa utolérje a világelsőket és csökkentse a tagállamok
közötti különbségeket. Az alábbi összefoglaló az Európai Bizottság által készített tanulmány eredményeit
mutatja be az általa felállított kritériumok alapján, így annak értelmezése némi óvatosságra int.

A tavalyi év során az EU tovább javította digitális teljesítményét, és a digitálisan legfejlettebb és legkevésbé
fejlett országok közötti különbség kismértékben (36 pontról 34 pontra) szűkült. A 2018. évi DESI-ben Dánia,
Svédország, Finnország és Hollandia érte el a legmagasabb minősítést; e tagállamok globálisan is élen
járnak a digitalizáció területén. Ezeket az országokat Luxemburg, Írország, az Egyesült Királyság, Belgium és
Észtország követi. Írország, Ciprus és Spanyolország lépett a legnagyobbat előre (több mint 15 ponttal) az
elmúlt négy év folyamán. Más uniós országoknak - többek között Magyarországnak - azonban még mindig
hosszú utat kell megtenniük. Az online környezet iránti bizalom erősítése érdekében 2018. május 25-én
hatályba léptek az új uniós adatvédelmi szabályok (GDRP/General Data Protection Regulation).

A 2018. évi DESI mutató az alábbiakat tanúsítja: 

• A vállalkozások digitalizálódása folytatódik, de az e-kereskedelem lassan növekszik. Bár egyre több
vállalkozás küld elektronikus számlákat (18% a 2013. évi 10%-hoz képest) vagy használja a közösségi médiát
a vevőkkel és a partnerekkel való kapcsolattartásra (21% a 2013-as 15%-hoz képest), az interneten
értékesítő kkv-k száma nem változott az elmúlt években (17%). 

• Az EU-n belüli elektronikus kereskedelem élénkítése érdekében a Bizottság előterjesztett egy sor
intézkedést az átláthatóbb csomagkézbesítési díjaktól az egyszerűbb hozzáadottérték-adó és digitális
szerződési szabályokig. 2018. december 3-tól a fogyasztók és a vállalkozások állampolgárságon vagy
lakóhelyen alapuló megkülönböztetés nélkül hozzájuthatnak az interneten elérhető legjobb ajánlatokhoz. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEMissionIndia
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• EU-szerte több a digitális szakértő, de bizonyos készséghiányok fennmaradtak. Az EU-ban igen csekély
mértékben nőtt a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (TTMM)
területén végzett hallgatók száma (2015-ben ezer 20–29 éves személyre 19,1 végzett hallgató jutott, szemben a
2013-as 18,4-el). 

• Az európaiak 43%-a még mindig nem rendelkezik alapvető digitális készségekkel (tavaly 44%). 

• A háztartások 58%-a számára érhető el legalább 100 Mbs-os, szupergyors hálózati összekapcsoltság, és az
előfizetések száma gyorsan növekszik. A háztartások 15%-a használ szupergyors széles sávú hálózatot: ez
kétszerese a mindössze két évvel korábbinak és ötszöröse a 2013-asnak. 

• A telefon- és videóhívásokkal kapcsolatos internet szolgáltatások használata növekedett a legjelentősebben:
az európai lakosok csaknem fele (46%) használja az internetet hívásokra, ez majdnem 20%-os növekedés
tavalyhoz, és több mint 40%-os 2013-hoz képest. A többi mutató azt jelzi, hogy jelenleg az európaiak 81%-a
legalább hetente egyszer internetezik (tavaly 79%). 

• Az európaiak egyre többször vesznek igénybe online közszolgáltatásokat. Az internetfelhasználók 58%-a az
online csatornát használja a közszolgáltatások formanyomtatványainak benyújtására (2013-ban 52%). 

A 28 uniós tagállam között az Európai Unió DESI-jelentésében Magyarország a 23. helyen áll és országunk az
elmúlt néhány évben összességében átlagos ütemben fejlődött. Magyarország jól teljesít az összekapcsoltság
területén, ami a nagy sebességű és szupergyors széles sáv rendelkezésre állásának és magas arányú
igénybevételének köszönhető. A humán tőke területén Magyarország eredménye elmarad az átlagtól, mivel a
lakosság fele nem rendelkezik alapszintű digitális készségekkel és alacsony a természettudományokat, műszaki
tudományokat és matematikát (STEM) tanuló diplomások száma. Bár az információs és kommunikációs
technológiák (IKT-k) használata a vállalkozások által és az e-kereskedelemben javult, a magyar vállalkozások
még mindig távolnak állnak attól, hogy maximálisan kihasználják a digitális technológia által kínált
lehetőségeket. A helyzet valamelyest javult a digitális közszolgáltatások terén, beleértve az e-egészségügyet. 
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DESI országjelentés Magyarországról 

A digitális technológiák vállalkozások általi integrálása tekintetében Magyarország a 25. helyen áll, elmaradva
így az uniós átlagtól, de a javuló tendencia egyértelműen látható. Magyarországon a vállalkozások kis aránya
oszt meg információkat elektronikus formában (14 % szemben az uniós 34 %-kal). Bár a közösségi média,
elektronikus számlázás és felhőalapú szolgáltatások használata növekedett, Magyarországnak nem sikerült
csökkentenie a lemaradását. Ugyanez jellemző az e-kereskedelemre, mivel a kkv-k csupán 12,5 %-a végez online
értékesítést, ami enyhe növekedést mutat az előző évhez képest, azonban nem éri el a 17,2 %-os uniós átlagot.

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf

